
ا:  تعللالى الللله قال:  الشيخ ادل (( م ي يج ات ف ه آي ذين إل الل ال
 ؟ الله بآيات المراد ) ما) كفروا
والكونية. الشرعية الله : آيات الطالب
؟ الكونية في المجادلة : نعم, مثال الشيخ

الكسوف. في : المجادلةالطالب
؟. حيث الكسوف في : كالمجادلة الشيخ

الزمللان معلومللة وهللي عبللاده بهللا يخللوف كيللف الللله أن : يقللولالطالب
الحاضر. الوقت في والنهاية والنتهاء, البداية

 ؟ الشرعية : اليات الشيخ
الرجم. أو اليد قطع : مثلالطالب
ا ووحشلية همجية هذا في ويقولون فيها : نعم, يجادلون الشيخ أشلبه وم
ذلك. 
(( وجادلهم:  تعالى قوله وبين الية هذه بين تجمع كيف : طيب الشيخ
 وهنللا)) (( جادلهمأمللر:  هنا ؟ بالمجادلة ) فأمر) أحسن هي بالتي
 .؟)) كفروا الذين إل يجادل (( ماقال: 

آمنللوا الللذين أمللا الحللق لبطللال بالبطللال تكللون الكفار : مجادلةالطالب
الحق. لبيان تكون فمجادلتهم

صحيح. ؟ تقولون هناك, ما المجادلة غير هنا المجادلة إذن : طيبالشيخ
؟ البلد فللي التقلللب معنى  ما)) تقلبهم يغررك (( فل: قوله: الشيخ
قللوله: (( فل فللي والخطللاب ذلك؛ وغير والنزهة للتجارة البلد في التردد
)). يغررك

وسلللم عليلله الللله صلللى للنللبي الخطللاب يكللون أن : يمكللن الطللالب
فنحمللله وخللاص عام بين المعنى دار الناس, وإذا من للجمع وللمسلمين

. العام على
عكس, طيب.   ول الخاص يشمل العام : لن الشيخ
) هللذا) نهوح قهوم قبلههم (( كذبت:  وتعالى تبارك الله : قال الشيخ

فلينظللر ) يعنللي) البلد فههي تقلبهم يغررك (( فل:  لقوله كالتعليل
على يعود  الضمير)) (( قبلهموقوله:  كذبوا حين قبلهم كان من عاقبة
مههن والحزاب نوح (( قوم وسلم؛ عليه الله صلى النبي كذبوا الذين

أن بعللد الرض أهل إلى تعالى الله أرسله رسول أول هو ) نوح) بعدهم
معهههم وأنههزل ومنذرين مبشرين النبيين الله (( فبعثاختلفوا, 
بعللث ونوح))  فيه اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب



القللوام تعددت حين قومه, أما هم كانوا الرض أهل لن الرض أهل إلى
النللبي عللن ذلللك ثبللت كمللا خاصة قومه إلى إل يبعث ل الرسول كان فقد

يعنللي الطائفة وهي حزب جمع))  (( والحزابوسلم,  عليه الله صلى
نوح.   قوم بعد من  أي)) بعدهم (( من الطوائف

التكللذيب, عنهم أغنى  فماذا" وغيرهما وثمود : " كعادالمفسر يقول
. )) (( فأخذتهموجل:  عز الله يقول

همت أمة كل ) يعني) ليأخذوه برسولهم أمة كل (( وهمتوقوله: 
همللوا أي بهمللت متعلقللة هللذه ليأخللذوه إليهللم أرسل بالذي أي برسولهم

قتلهللم من فيقتلوه, ومنهم يأخذوه بأن أي الباء بمعنى هنا ليقتلوه, واللم
بههه ليدحضههوا بالباطل (( وجادلوا حق؛ بغير النبيين قتل من بالفعل
في يجادل (( ما:  لقوله سبق فيما الجدال معنى تفسر  هذه)) الحق
الباطللل جعلللوا أي بالباطللل ) فجللادلوا) كفههروا الههذين إل الله آيات
بالباطللل يللأتون الحللق, فكللانوا بلله  ليزيلللوا)) (( ليدحضوا لهللم سلحا

بالباطللل يللأتون الللذي أن لدحاضلله, واعلللم الحللق علللى بلله يحتجللون
لله القلول يزخرفللون بلل وجهه على بالباطل يأتون ل الحق به ليدحضون

النههس شههياطين عدوا نبيا لكل جعلنا (( وكذلك:  تعالى قال كما
) ولهللذا) غهرورا القهول زخرف بعض إلى بعضهم يوحي والجن

حقللا ظنهللا النسللان رآهللا إذا بعبللارات يأتون بالباطل يجادلون الذين تجد
اللههه ووجههد شههيئا يجده لم جاءه إذا (( حتى للظمآن السراب كأنه

بعضهم:  قال وكما))  حسابه فوفاه عنده
  مكسور كاسر وكل حقا     تخالها كالزجاج تهافت حجج
المحسللن المنمللق القللول يعنللي القللول, الزخللرف بزخللرف يللأتون فهللم

هنللا  الفللاء)) (( فأخذتهمتعالى:  الله الحق, قال إدحاض لجل المزين
أخللذتهم, والتكللذيب بالباطل المجادلة من به قالوا ما فبسبب أي للسببية

علللى يعللود وتعللالى, والمفعللول سللبحانه الله على يعود الفاعل والضمير
المكذبين.  هؤلء

 فسللر)) " عقههاب كههان (( فكيههف )) بالعقههاب " (( فأخههذتهم
 أي)) عقههاب كههان (( فكيههفلقللوله:  بالعقللاب هنللا الخللذ المؤلللف
فكللان أيضللا, أي وللتعظيللم وللتقريللر للتعجللب هنللا لهم, وكيللف معاقبتي

لللم عذاب شدته, فإنه وفي موقعه وقوعه وفي كيفيته في عظيما عقابي
السياق. يعينها معاني عدة له فالستفهام هذا منهم, وعلى أحدا يبق

كللان كيللف وهلللة لول النللاظر علللى يشللكل قللد))  وقوله: (( عقاب



الصللل وأن بمجللرور ليللس إنلله مبتدأ, فيقال خبر أو مبتدأ أنه مع مجرورا
عليها.  دليل قبلها والكسرة تخفيفا الياء فحذفت عقابي
تقريللري, وإذا السللتفهام أن علللى بنللاء  وهذا" موقعه واقع هو " أي

أعظللم فمللا  أي)) عقههاب كان (( فكيفالمعنى:  يكون للتعظيم قلنا
آخرهم.   عن أزالهم حيث وأشده عقابي
بإرسللال الخلللق إلى أعذر تعالى الله أول: أن فوائد الية هذه من يستفاد
الرسللل بعللد حجللة الللله علللى للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين الرسل
قللول هنللاك أن علللى يللدل ) وهللذا) نوح قوم قبلهم (( كذبتلقوله: 

هؤلء. فكذبه النبياء قاله
مههن (( والحزابلقللوله:  الرسللل أول هللو نوحا الية: أن فوائد ومن 

يللدل نللوح, وهللذا قوم بعد من كلهم المكذبين الحزاب  فجعل)) بعدهم
وفي آيات عدة في متقرر معلوم أمر الرسل, وهذا أول هو نوحا أن على

ول خللاطئ فإنه نوح قبل إدريس  أن زعم من أن نعم أيضا, وبه الحاديث
. لقوله وجه
للرسللل المكللذبين صللدور عليه تنطوي ما الكريمة: بيان الية فوائد ومن
يكللذبوا أن علللى يقتصروا لم للرسل المكذبين أن بقتلهم, يعني الهم من

العللاجز, سلللح هو ذلك أشبه وما والغتيال بالقتل, والقتل هموا بل فقط
الصلللة عليه لموسى فرعون قال العاجز, ولهذا سلح هو السجن وكذلك

آزر: إبراهيللم أبللو  وقللال)) المسههجونين مههن (( لجعلنكوالسلللم: 
والسللب والغتيللال والقتللل  فالسللجن)) لرجمنههك تنتههه لههم (( لئههن
يللدفع الللذي هللو الحجللة دفللع علللى القللادر العاجز, لن سلح كله والشتم
عجزه. على يدل فهذا سلطته يستعمل أن بحجة, أما بمثلها الحجة

 لن)) (( فأخههذتهملقللوله:  السباب الكريمة: إثبات الية فوائد ومن 
أن وجللل عللز الله حكمة مقتضى وهو حق السباب للسببية, وإثبات الفاء
وجللامع تللزوج إذا بسللبب إذا مثل للله يولد ل سبب, فالنسان له شيء كل

مقتضللى وهللو بأسللبابها المسللببات قللرن وجللل عللز له, فللالله ولد وأنزل
أنكللر ووسط, فقسم أقسام: طرفان ثلثة السباب في الحكمة, والناس

بلله, ل عنللده حاصللل فللإنه بالسللبب يحصللل وما لها تأثير ل وقال السباب
حصللول علللى فقللط وعلمللة الحللادث وقللت حلللول علللى أمارة والسبب
عليهللا أرسللل إذا بللالحجر الزجاجللة وقته, فانكسار حلول على أو الحادث

فقللط الصللدمة وجللود عند انكسارها قدر الله لكن كسرته التي هي ليس
لكللن السللباب بغير السباب عند تحصل تأثير, فالشياء أي للحجر وليس



يقولللون الحادث, ولهذا وقت حلول على وعلمة أمارة الله جعله السبب
خالقللا الللله مللع أثبللت لنلله مشللركا لكللان السللباب تأثير أثبت أحدا أن لو

فاعل. 
وهللي تأثيرهللا ثللابت السللباب يقللول: بللل الثللاني الطرف الثاني والقسم

ه علقلة ول الفاعللة القلوة هلي لنهلا بنفسها مؤثرة ا, وهلذا لل يشلبه به
طبللائع, مللن المسللألة هكللذا الفلسفة, يقولون قول وهو القدرية مذهب
وأنلله خطللأ أنلله شللك ل الشيء, وهذا هذا به يحدث أن الشيء هذا طبيعة

الشرك.  من نوع
بمللا بللل بنفسللها ل ولكللن تأثيرا للسباب إن يقول الثالث: وسط والقسم

والمعقول المنقول عليه دل الذي المؤثرة, وهذا القوة من فيها الله أودع
الحق.  وهو

الللله أن بطبيعتها مؤثرة السباب أن يقولون الذين الطبائعيين على والرد
وسههلما بههردا (( كههونيلها:  قال محرقة وهي إبراهيم لنار قال تعالى
ليسللت طبيعتها, إذن عن فخرجت وسلما بردا ) فكانت) إبراهيم على

المللؤثرة, القللوى من فيها الله أودع بما ولكن بنفسها مؤثرة قوة الطبائع
يرسههل الههذي (( اللهتحصللى:  أن من أكثر السباب تأثير على والدلة
كههل مههن بههه فأخرجنا الماء به (( فأنزلنا) ) سحابا فتثير الرياح

سللبب السلليئة والعمللال للفللوز سللبب الصللالحة ) والعمللال) الثمرات
الحسلية الملور فلي شلك ول شلرعا ثابتلة وهكلذا, فالسلباب للخسران

السللباب إثبات  تفيد)) (( فأخذتهممعنا:  التي الشرعية, الية والمور
. وتعالى سبحانه الله بأمر ولكن وتأثيرها

: لقللوله الحللق لدحللاض بالباطللل المجادلللة الية: تحريم هذه فوائد ومن
هللذه أن هذا على ) ويتفرع) الحق به ليدحضوا بالباطل (( وجادلوا

لدحللاض بالباطللل المجادلللة للرسللل, ومللن المكللذبين عادات من العادة
المتفقهللة فللي كللثيرا يقللع لقوله, وهللذا للنتصار النسان يجادل أن الحق

قللال كمللا للقللول النتصللار أجل من بالباطل يجادلون وغيرهم والمتكلمة
إلههى يسههاقون كأنمهها تبين ما بعد الحق في (( يجادلونكتعالى: 
أن ل قللوله ينصللر أن أجللل مللن جللادل ) فمللن) ينظرون وهم الموت

بالباطللل يجللادلون الللذين للرسللل المكللذبين مللن شللبه ففيه الحق ينصر
فيلله فقللط قللوله لنصللر يجادل الذي في أي فيه إن الحق, ثم به ليدحضوا

(( ونقلب:  تعللالى قللوله وهللو جللدا عظيللم لمللر نفسلله عللرض قد أنه
فههي ونههذرهم مههرة أول بههه يؤمنوا لم كما وأفئدتهم أبصارهم



يكلون فللإنه قللوله لنصللرة جادل إذا النسان ) فإن) يعمهون طغيانهم
يقللب اللله أن العظيمللة العاهللة بهذه يبتلى مرة, وحينئذ أول به يؤمن لم

يؤمن لم لنه الحق ويكتم الحق يعي ول الحق يبصر ل حتى وبصره فؤاده
في يتردد ل مرة أول من الحق قبول المؤمن على مرة, والواجب أول به

النللبي قللال إذا ذلللك يفعلللون عنهللم الللله رضللي الصحابة كان قبوله, كما
الحللال, وإذا فللي فعل عنلله امتثلوا, كفوا حرام هذا وسلم عليه الله صلى

اليمللان حققللوا وبللذلك كللثيرة شواهد له شيء وهذا أمره ابتدروا أمرهم
. وعمل, طيب وقول عقيدة

كههان (( فكيف:  لقللوله الللله عقللاب شدة بيان الكريمة الية فوائد من
. موقعه وقع لنه أحسنه وما أشده وما أعظمه ما ) أي) عقاب

ن يخشلى أنله الكريمة الية فوائد ومن ة العقوبلة, لن معاجللة م العقوب
يكون المسبب  ولن)) عقاب كان فكيف (( فأخذتهمبالفاء:  جاءت

للله الللله معاجلللة مللن الخطر عليه العاصي فالنسان مباشرة السبب بعد
بالعقوبة. 

أنهههم كفههروا الههذين علههى ربههك كلمههة حقت (( وكذلك:  قال ثم
العقللاب, حقللت: وقللوع وهو المر ذلك مثل ) كذلك: أي) النار أصحاب

النار.   أصحاب أنهم كفروا الذين على ربك كلمة وجبت
والنههاس الجنههة من جهنم (( لملن  " أيقال: الله رحمه المفسر

لن واضللحا نظللرا هللذا فللي بذلك, ولكن الله كلمة ففسر)) "  أجمعين
((قوله:  هي الكلمة, الكلمة  هذه)) النار أصحاب (( أنهميقول:  الله

هللؤلء أن أزل ثبتللت الللتي ربللك كلمللة حقللت  أي)) النار أصحاب أنهم
)) كفههروا الههذين علههى ربك كلمت (( حقتالنار, وقوله:  أصحاب

 ولهللذا)) النههار أصحاب (( أنهمقوله:  هي عليهم, والكلمة وجبت أي
كيللف كلمللة مللن بللدل كللانت  وإذا" كلمة من " بدلإنها:  المفسر قال

والنهاس الجنهة مههن جهنم (( لملنقللوله:  هللي الكلمللة إن نقللول
يقول:  مالك فابن البدل هي كانت  إذا)) أجمعين

 بدل المسمى هو واسطة    بل بالحكم المقصود التابع
بللالحكم فالمقصللود البللدل, إذن هللذا واسللطة بل بللالحكم المقصود التابع

النههار أصههحاب (( أنهمقللوله:   هو)) ربك (( كلمةبقوله:  المقصود
المخلللدون أصللحابها بها فالمراد النار أصحاب القرآن في وجدت وإذا ؛))

لمللن النللار أصللحاب تكللون أن يمكللن الملزمللة, ول تقتضللي الصحبة لن
الذين النار أهل هم لمن تكون منها, إنما يخرجون ثم النار بدخول توعدوا



وأصحابها. أهلها هم
الشياء.  وجل عز الله تقدير الفوائد: إثبات من الكريمة الية هذه في
ربك كلمة (( حقتلقوله:  قبل من كتبت قد الشياء أن إثبات هذا في
عمللا النهي ول به أمر بما المر ينافي ول الرسل إرسال ينافي ل  وهذا))

وبصيرة ورشدا عقل النسان أعطى تعالى الله لن ؟ عنه, لماذا الله نهى
فقد عاند ثم الولى الفطرة مع الرسل أرسلت يتصرف, فإذا كيف يعرف
الحجة.  عليه قامت
 ومللن)) ربك (( كلمةلقوله:  لله الكلم إثبات الكريمة الية فوائد ومن

وبحللرف مسللموع بكلم يتكلم تعالى الله أن والجماعة السنة أهل عقيدة
للههه (( الحمههد:  وعل جللل مرتبة, فقوله بحروفه ويفهم يسمع أنه يعني
قبل والحاء الحاء قبل واللم اللم قبل الهمزة أن ) نعلم) العالمين رب

واحللدة, وإذا جملة تأتي لم مرتبة وهكذا, حروف الدال قبل والميم الميم
واقللع الول بعد ما لن الكلمات حدوث الحدوث ذلك من لزم مرتبة كانت
المللراد وجللل, وليللس عللز الللله كلم حللدوث على دليل بهذا فيكون بعده
الللله قبللل, فللإن مللن حادثللة تكللن لللم أزلي الصفة أصل لن الصفة أصل

يللزل لللم متكلمللا يللزل لللم عليما يزل بصفاته, لم يزل لم وتعالى سبحانه
آحادهللا باعتبللار فشلليئا شلليئا تحدث قد الصفة قديرا, لكن يزل لم سميعا

لمتعلقهللا, ولكللن لهللا ليس فالحدوث معنوية صفة كانت ما وأفرادها, أما
الللذي لكللن يللزل لللم ل, هللو ؟ حللادث إنلله نقللول هل وجل عز الله فسمع
الفعللل, مللن نللوع لنلله الكلم نفللس يحللدث الكلم المسللموع؛ هو يحدث
والجماعة السنة أهل ومذهب لله الكلم إثبات الية في فنقول هذا وعلى

مسموع.  وصوت مرتب بحرف يتكلم الله أن
مشللابها كلمه يكون أن لزم مرتب بحرف إنه قلت لو قائل قال إذا طيب
إل كلمللا يكون أن يمكن ل الكلم لن يلزم ل المخلوقين, فالجواب لكلم

المخلللوقين كأصللوات ليللس يسمع الذي وجل عز الرب صوت بهذا, لكن
ل بلله, وهللي تكلم الذي الكلم صفة الحروف صفته, لكن هو الصوت لن

بعض.  بعد بعضه بترتيب إل كلما يكون أن يمكن
عليلله الللله صلللى برسللوله وجللل عز الله الكريمة: عناية الية فوائد ومن

الربوبيللة وهللذه الربوبيللة إليلله أضللاف حيللث))  (( ربك ؟ وسلم, وجهه
الشللاملة وخاصة, فالعامللة نوعان: عامة وجل عز الله ربوبية لن خاصة؛

: تعللالى قللوله إلللى له, استمع أضيفت بما المختصة والخاصة شيء لكل
هللذه ) فللي) وهههارون موسههى رب العههالمين بههرب آمنا (( قالوا



رب ؟ العللالمين, والخاصللة رب ؟ خاصللة, العامللة وربوبيللة عامللة ربوبيللة
وهارون.  موسى
كههل ولههه حرمههها الههتي البلههدة هههذه رب أعبههد أن أمرت (( إنما
ربوبيللة حرمهللا الللذي مكللة  يعني)) البلدة هذه (( رب ) الول) شيء
بللاب  من)) (( ربكقوله:  عامة, إذن  هذه)) شيء كل (( وله خاصة

ربوبيللة هللي للمربللوبين تكللون ربوبيللة أخص أن شك ول الخاصة الربوبية
موسللى إبراهيللم خمسللة: محمللد وهم منهم العزم أولي ولسيما الرسل
والسلم. الصلة عليهم نوح عيسى

(( أنهههملقللوله:  النار في كفروا الذين الكريمة: خلود الية فوائد ومن 
في ذلك أبدي, جاء ؟ أمد إلى أو أبدي الخلود هذا  وهل)) النار أصحاب

سورة وفي الحزاب سورة وفي النساء سورة في القرآن في ثلث آيات
الجن.
لئل وسللخطه الللله غضللب يللوجب ممللا الكريمة: التحذير الية فوائد ومن
)) (( كههذلكقللوله:  لن وجللل عز الله كلمة عليه حقت قد الرجل يكون

وجل.   عز الله كلمة تحق المكذبين لهؤلء حصل الذي ذلك مثل أي
بحمههد يسههبحون حههوله ومههن العرش يحملون (( الذين:  قال ثم

) الللذين: مبتللدأ) آمنههوا للههذين ويسههتغفرون بههه ويؤمنههون ربهم
أن يجب))  النار أصحاب (( أنهم قبله على الوقوف مستأنف, ويجب

لظللن  ووصلللت)) العههرش يحملههون (( الذينقلللت:  لللو تقف, لنك
ون اللذين هلم النلار أصلحاب أن الظان فلي فسلاد العلرش, وهلذا يحمل

)). واجههب النههار أصههحاب (( أنهمقللوله:  علللى المعنللى, فللالوقوف
)) (( يسههبحون وجملللة  مبتللدأ)) العرش يحملون (( الذينوقوله: 

المبتدأ.  خبر
وجللل عللز الرحمللن عللرش  العرش: هو)) العرش يحملون (( الذين

المكلفيللن, عللدا فيمللا وأشللرفها وأوسعها وأعظمها المخلوقات أكبر وهو
ول قللدره عللن نخللبر لللم وجل, لننا عز الله إلى قدره يعلم ل العرش هذا

لللم نعلللم, لننللا ل ؟ حديللد أو خشب أو نور من هو, أهو مادة أي من نعلم
أم هللو أليللن ملمسلله عللن نعلللم ولللم لللونه عللن نعلم ذلك, ولم عن نخبر

بالمخلوقللات محيللط عظيللم عرش أنه نعلم إنما نعلمه ل هذا قاسي, كل
أربعللة, الن حملتلله أن والمشهور حملة وجل, وله عز الرب عليه استوى

إسللرافيل العللرش حملللة جملللة ثمانيللة, ومللن يكونللون القيامة يوم وفي
العللرش يحملون العرش, الذين حملة أحد فإنه الصور في بالنفخ الموكل



أنهللم نعللم ل, لكلن ؟ العللرش يحملون الذين هؤلء صفات نعلم نحن هل
السمع.  به جاء ما على موقوف ذلك فإن هم كيف ملئكة, أما

(( الذين ؟ العللرش, توافقللون علللى معطوفللة  مللن)) حوله (( ومن
علللى معطوفللة تكللون أن  توافقللون)) حههوله ومن العرش يحملون

حللوله مللن ويحملللون المعنللى لكللان كذلك كان لو يصح, لنه ل ؟ العرش
يحملههون (( الههذين علللى معطوفللة فمللن هللذا كللذلك, وعلللى وليللس

حوله.   والذين)) العرش
المفسللر لن المبتللدأ  علللى" عليههه )) عطههف حوله " (( ومننعم: 
المبتللدأ, وهللو على  أي" عليه )) عطف حوله (( ومن " مبتدأقال: 

. )) العرش يحملون (( الذينقوله: 
حملللة عليلله, يعنللي عطللف ومللا المبتدأ  خبر" )) خبره " (( يسبحون

عز الله تنزيه الله, والتسبيح بحمد يسبحون العرش حول والذين العرش
قللوله: فللي للمخلللوقين, والبللاء مماثلللة أو نقللص من به يليق ل عما وجل

مسللبحون بالحمد, فهم ممزوجا تسبيحا أي للملبسة))  ربهم (( بحمد
عللز الللله بيللن وقللد"  وبحمده الله يقولون: سبحان " أي حامدون

يسههتكبرون ل عنههده ((ومههنتعالى:  فقال مستمر دائم ذلك أن وجل
يفههترون ل والنهار الليل يسبحون يستحسرون ول عبادته عن

( .(
)) تعهههالى بههه ويؤمنهههون ربههههم بحمههد " (( يسههبحونقلللال: 

 ". بوحدانيته يصدقون أي ببصائرهم
نتبللع نحن لكن السبب بدون تقع السباب بأن القول صحيح : هل الطالب
؟ فقط بالسباب أمر الذي بالشرع
الوجلع لن تعللم ضلربا, حلتى لوجعتلك منلك قريبلا كنلت لو : أنا  الشيخ
ولكنهللا تلؤثر ل السللباب أن هلذا يقوللون ضلربي, الشلاعرة ملن سلبب

الحادث.  وقت حلول على علمات
محدث. ؟ القرآن يقول: إن من يكفر ل : لماذا الطالب
إنزاللله, محللدث يقول تأويل لهم تأويل, لن فيه لن كفرا يكون : ل الشيخ
فللي إنللزال لكلمللة إقحام هذا أن شك إنزاله, ول المحدث الذكر هو ليس
ربللك أمللر المعنللى: وجللاء  قللالوا)) ربك (( وجاءقوله:  دليل, مثل غير

 بكفرهم.  نحكم ل التأويل لهذا أمر, فنظرا فأقحموا
 ...: الطالب
علن تثبلت للم المحفلوظ الللوح فلي ذللك, أول: كتلابته ينافي : ل الشيخ



الكتههاب أم في (( وإنهتعالى:  قوله النسان, وأما إليه يطمئن طريق
كما الكتاب هذا ذكر به المراد يكون أن يمكن ) فإنه) حكيم لعلي لدينا
ليس الولين زبر أن ) ومعلوم) الولين زبر لفي (( وإنه:  تعالى قال
قطعللي دليللل هنللاك وذكللره, فليللس عنلله التحدث فيها وإنما القرآن فيها

هللذا ثبللت المحفوظ, وإذا اللوح في كتب القرآن بأن إليه النسان يطمئن
ليلقيلله بلله يتكلللم أنلله بمعنى محدثا به تعالى الله كلم يكون أن ينافي فل

المحفوظ.  اللوح في قبل من مكتوبا كان وإن جبريل على
مللن ذكللروا الللذين أن علللى الللدليل هو فيك, ما الله بارك : شيخ الطالب
؟ رسل كلهم القرآن في النبياء
قبلهك مهن رسهل أرسلنا (( ولقدسابقا:  لكم ذكرناه : الدليلالشيخ
رسول.   فهو علينا الله قصه من ) فكل) عليك قصصنا من منهم

...السائل: 
 هللو...  أهلكتهللم)) (( فأخذتهمقللوله:  بقرينة, مثللل يأتي : نعمالشيخ

ون قلد للنبيلاء أخلذهم حلال كل على : كقلوله ليحبسلوهم يأخلذونهم يك
)) يخرجههوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين به يمكر (( وإذ
واضللح, يقتلوك تتعداه, أو ل مكان في ثابتا فتكون يحبسونك يعني يثبتوك

 ... البلد من يخرجوك أو
) ولقللوله:) حههق بغيههر النبيههاء (( ويقتلون:  تعللالى لقللوله ليأخذوه

إهلك مللن يريللدونه مللا مقابللل فللي إهلكهللم  فيكللون)) (( فأخههذتهم
أتللدري نعللم ؟ يقتلوه أن هموا ما وسلم عليه الله صلى الرسل, الرسول

إل قرشلليا تقتلللون أن يمكللن قللال: ل ؟ النجللدي الشلليخ عليهم أشار ماذا
محمللد خللرج فللإذا سيفا منهم واحد كل وأعطوا أقوياء شبان عشرة كون

تسللتطيع فل القبائللل فللي دملله يتفللرق واحللد, حللتى رجل ضربة فليقتلوه
؟ ل أو بقتله هموا إذن الدية, عرفت لخذ به, فيخضعوا تطالب أن قريش

. النضير بني قصة في بقتله هموا بقتله, واليهود هموا
ننالرجيم:  الشيطان من بالله : أعوذالقارئ ذذي لل نن (( ا للههو ذم حح نش ني حر نعهه حل ا
حن نم له نو نل حو نن نح لحو بب نسهه ذد لي حمهه نح حم ذب ذههه بب نن نر لنههو ذم حؤ لي ذه نو نن ذبهه لرو ذف حغ نت حسهه ني نو

نن ذذي لل لنوا ذل نم ننا آ لب نت نر حع ذس لل نو ٍءء لك حي ةة نش نم حح ةما نر حل ذع حر نو ذف حغ نن نفهها ذذي للهه ذل
لبوا لعوا نتا نب لت نك نوا نل ذبي حم نس ذه ذق نب نو نذا ذم نع ذحي نج حل ننا ا لب حم نر له حل ذخ حد نأ ذت نو لنهها نج
ٍءن حد ذتي نع لل لهم ا نت حد نع حن نو نم نح نو نل حن نص حم ذم ذه ذئ نبا حم آ ذه ذج نوا حز نأ حم نو ذه ذت ليهها بر لذ نو
نك لن نت ذإ حن لز نأ ذزيهه نع حل لم ا ذكيهه نح حل لم ا ذههه ذق ذت نو نئا بي لسهه حن ال نمهه ذق نو ذت نتهه نئا بي لسهه ال

ٍءذ ذئ نم حو حد ني نق له نف نت حم ذح نك نر ذل نذ نو نو لز له حو نف حل لم ا ذظي نع حل ].9-7:  ) [غافر) ا



: وتعللالى تبللارك الللله قللال الرجيللم الشلليطان مللن بللالله : أعللوذ الشلليخ
ربهههم بحمههد يسههبحون حههوله ومههن العههرش يحملههون (( الذين
قللوله علللى الكلم ) سللبق) آمنوا للذين ويستغفرون به ويؤمنون

بحمههد يسههبحون حههوله ومههن العههرش يحملون (( الذين:  تعالى
).  ) به ويؤمنون ربهم

يصههدقون أي ببصههائرهم )) تعههالى بههه " (( ويؤمنههونقلللال: 
ه, لكلن اليملان هلو بالشليء القلرار اللغلة فلي  اليمان" بوحدانيته ب

علللى يعللرض ل التصللديق, قللد مجللرد هللو وليس واللسان بالقلب القرار
ؤمن فلإنه بعينه شيئا شاهد إذا كما به فيؤمن شيء النسان للم وإن بله ي
تفسللير نظللر, لن فيلله التصللديق اللغللة فللي بلأنه عليلله, والقللول يعللرض
آمنللت تقول أنك المعلوم له, ومن مطابقا يكون أن يلزم بالشيء الشيء

صللدقته للله, وتقللول صللدقت وتقول له آمنت وتقول به صدقت وتقول به
على نبه التصديق, وقد هو ليس اليمان أن على يدل آمنته, وهذا تقل ول

اليمللان, فقللال: إن كتللابه فللي الللله رحملله تيميللة ابللن السلم شيخ ذلك
ولكللن بمعنللاه يللأتي قللد كللان وإن بصللحيح ليللس التصديق بمعنى اليمان
بللالله باللسللان, فيؤمنللون ونطق بالقلب إقرار فهو إياه؛ ليس أنه حقيقته

أسللماء مللن يسللتحقه مللا وبكللل ووحللدانيته وجللل عز بوجوده يؤمنون أي
بوجللوده اليمللان يتضللمن بللالله واليمللان كامللل؛ إيمللان وغيرهللا وصفات
بذلك.  وانفراده وصفاته وأسماءه وألوهيته وربوبيته

للللذين المغفللرة يطلبللون أي )) يسللتغفرون آمنللوا للذين (( ويستغفرون
عنلله؛ والتجللاوز الللذنب سللتر هللي المغفللرة أن مللرارا بنللا مللر آمنوا, وقد

ربنللا  جملة)) شيء كل وسعت ربنا آمنوا للذين (( ويستغفرون
(( ربنهها "  يقولههونبقللوله:  المؤلللف فسللره محللذوف لقللول مقللول

لكللثرة النللداء يللاء منلله وحللذفت ربنا يا أي   ربنا)) " شيء كل وسعت
بالربوبيللة, ربنللا بوصللفه أو وجللل عز الله باسم بالبداءة وتيمنا الستعمال

كللل وعلمللك شيء كل رحمتك وسعت أي وعلما رحمة شيء كل وسعت
علمللا, بله وأحطلت رحمللة به أحطت أي شيء كل وسعت شيء, فمعنى

كمللا خاصللة وإمللا عامة إما الرحمة رحمته, ولكن بلغته الله علم بلغه فما
الله.  شاء إن الفوائد في سيأتي

هللي))  شيء كل وسعت (( ربنا  وجملة)) تابوا للذين (( فاغفر
الللله علللم بسللعة توسلللوا تعللالى الللله إلللى أي: توسلوا توسل عن عبارة

رحمههة شههيء كههل وسههعت  (( ربنايقللول: مطلللوبهم إلللى ورحمتلله



الللله إلللى ورجعللوا الشللرك من تابوا أي))  تابوا للذين فاغفر وعلما
ديللن وهللو طريقللك أي))  سبيلك (( واتبعوا والخلص بالتوحيد تعالى

قبله, من إسلم أو وسلم عليه الله صلى محمد إسلم كان سواء السلم
" السههلم " دينالمؤلللف:  فقللول المللؤمنين لكل عام الدعاء هذا لن

والللذين مسلللمون السابقين الرسل اتبعوا العام, فالذين السلم به يريد
محمللد بعللد إسلللم ل لكللن مسلللمون وسلللم عليه الله صلى محمد اتبعوا
دينه.  بإتباع إل وسلم عليه الله صلى
سههبيل غير (( ويتبعأخرى:  آية  وفي)) سبيلك (( اتبعواقال:  وهنا

يضلليفه الصللراط المللؤمنين, وكللذلك إلى السبيل  فأضاف)) المؤمنين
فههي مهها لههه الههذي الله (( صراط:  قللوله مثللل لنفسلله أحيانللا تعالى

(( صههراطمثللل:  للمللؤمنين ) وأحيانللا) الرض فههي وما السماوات
ا الجمع هو  فما)) عليهم أنعمت الذين ا الجملع ؟ بينهم اللله أن بينهم
الللذي هلو أنله الول باعتبلارين: العتبللار إليله الصلراط أو السبيل أضاف
وجل عز الله إلى موصل أنه الثاني عليه, والعتبار يسيرون لعباده وضعه
(( ويتبع:  قللوله فللي للمؤمنين إضافته ربه, أما إلى أوصله سلكه فمن
(( صراطقللوله:  فللي عليهللم أنعم للذين ) أو) المؤمنين سبيل غير

سلوكهم باعتبار إليهم فأضيف سالكوه  فلنهم)) عليهم أنعمت الذين
عههذاب وقهم سبيلك (( واتبعوا تعارض؛ اليات بين ليس وحينئذ إياه

عللذاب مللن وقايللة لهللم أي: اجعل الجحيم عذاب وقهم ) اغفر) الجحيم
المؤلف.   بذلك فسر كما النار عذاب وهو الجحيم

فللي ذكللره تكللرر وقد العرش الية: إثبات فوائد فوائد, من الية هذه في
وبللأنه عظيللم وبللأنه كريللم بللأنه ووصللفه عديللدة آيللات في الكريم القرآن
مجيد.
يحملههون (( الذين:  لقللوله حملة العرش لهذا أن فوائدها: إثبات ومن

إمساكه على وتعالى سبحانه الله قدرة مع له الحملة ) وإثبات) العرش
فللي قال الله أن به, ولهذا معتنى عظيم وأنه بتعظيمه إشعار حملة بدون

أن مللع حملللة للله ذكللر حملة, والعرش لها يذكر ولم عمد بغير السماوات
بل العللرش إمسللاك علللى قللادر تزول أن والرض السماوات أمسك الذي

. وعظمته بشرفه والتنويه التعظيم باب من هذا حملة, لكن
كللثيرون, ربمللا وأنهللم ملئكللة العرش هذا حول الية: أن هذه فوائد ومن

العرش, حول الذي كل  كأن)) حوله (( ومنقوله:  من كثرتهم نستفيد
مللتر عشللرين أو أمتللار عشرة بمسافة يقدر هل العرش حول الذي ما ثم



؟.  متر ألف أو متر مئة أو


